BLADET den 1 oktober 2013:7
till alla som är intresserade av
förtroendemannaledningen av Boo församling
besök vår webbsida
borgerligtalternativibooforsamling.se

Nu är det dags att bemanna!
Har du synpunkter på organisationen.
Vilka befattningar (arbeten) finns?
Har du förslag på personer i olika befattningar.
Vad vill du själv bidra med? (om du har uppdrag 2013 och vill fortsätta med detta så måste du
säga till nu)
Kyrkofullmäktige är nu valda.
Senast den 14 oktober bör fullmäktigegruppen utse en styrelse: ordförande, vice ordförande och
ytterligare 1, 3 eller 5 ledamöter. Denna styrelse skall sedan utgöra valberedning för andra val.
Organisationen, som kyrkoordningen kräver, består av:
ordförande och minst en vice ordförande till kyrkofullmäktige (väljs bland kyrkofullmäktiges ledamöter);
kyrkoråd med minst sex ledamöter och minst hälften så många ersättare, ledamöter och ersättare väljs
för tiden 2014-7, bland ledamöterna väljs ordförande och en eller två vice ordförande;
valnämnd, väljs för tiden 2014-7, bland ledamöterna väljs ordförande och en eller två vice
ordförande;
kyrkvärdar, väljs för tiden 2014-7, och särskilda regler gäller;
revisorer, minst tre med ersättare väljs för tiden 2014-7. För kvalificerad revisor kan val ske senare.
Dessa befattningar avser vi välja vid det nya kyrkofullmäktiges första sammanträde den 17 december
Vidare bör vi förbereda de beslut som nya kyrkorådet ska fatta (efter 17 december):

utskottsorganisation; val till utskotten
För närvarande finns dessa utskott: kyrkorådets arbetsutskott; budgetutskott; kyrkogårdsutskott;

framtidsutskott; fastighetsutskott; internationella utskottet
Alla dessa befattningar ska besättas med personer som vi har förtroende för. Mandatperiodens längd
är längst intill utgången av 2017.
För alla (utom kyrkvärdar och revisorer) kräver vi att de är (eller blir) medlemmar i vår förening, och
skriver på en kandidatförsäkran. Det är inget krav på att de ska bo i Boo, eller att de är medlemmar
i Svenska kyrkan.
Nu är det alltså dags att tänka! Om du har förslag bör du höra av dig, gärna med e-post till
föreningens styrelseledamöter, och kanske helst till
Kenneth Hertzman rk.hertzman@bredband.net Tel 715 86 92, 0768 47 39 43
Ingmar Berthelsen ingmar.berthelsen@tele2.se Tel 715 74 56, 0702 95 63 10

